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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Busulfan อาจทําใหจ้ํานวนเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกลดลงอย่างรุนแรง แจ้งใหแ้พทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ หากคุณใช้ยาบูซัลแฟนร่วมกับยาอื่นๆ ทีอ่าจทําให้จํานวนเม็ดเลือดตํ่า ผลข้างเคียงของยาอาจรุนแรงกว่า หาก
คุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ 
มีเลือดออกผิดปกตหิรือชํ้า

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารก่อน ระหว่าง และหลัง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ busulfan เพื่อดูว่าเซลลเ์ม็ดเลือดของคุณได้รับผลกระ
ทบจากยานี้หรือไม่ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือบอกให้คุณหยุดทานบูซัลแฟนเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหจ้ํานวน
เม็ดเลือดของคุณกลับมาเป็นปกตหิากค่านั้นลดลงตํ่าเกินไป ปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทย์อย่างระมัดระวังและปรึกษาแพทย์
หากคุณไม่ทราบว่าควรทาน Busulfan มากแคไ่หน

บูซัลแฟนอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะพัฒนาเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการรับ
ประทานบูซัลแฟน

hy เป็นยานี้กําหนด?

Busulfan ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด myelogenous เรื้อรังบางชนิด (CML; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดขาว) 
Busulfan อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า alkylating agent มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกาย
ของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Busulfan มาเป็นแท็บเล็ตเพื่อรับประทานวันละครั้ง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของยาทีคุ่ณกําลังใช้ ร่างกายของคุณ
ตอบสนองต่อยาเหล่านีไ้ด้ดีเพียงใด และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น ขึ้นบูซุลฟานในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลาก
ยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทยห์รือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ Busulfan ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากิน
มากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด
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แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยา busulfan ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงทีคุ่ณพบ พูดคุยกับแพทย์เกี่ยว
กับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา อย่าหยุดทานบูซัลแฟนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใช้สําหรับยานี้

ยาเม็ด Busulfan ยังใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อทําลายไขกระดูกและเซลลม์ะเร็งเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการปลูกถ่ายไขกระดูก

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานบูซัลแฟน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาบูซัลแฟน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดบูซัลแฟน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ acetaminophen (Tylenol); ยาเคมบีําบัดบางชนิด เช่น 
bendamustine (Treanda), carmustine (BiCNU, Gliadel Wafer), cyclophosphamide (Cytoxan), ifosfamide 
(Ifex), lomustine (CeeNU), melphalan (Alkeran), procarbazine (Mutalane), temozolomide (Temodar); 
thioguanine โคลซาปีน (Clozaril, FazaClo); ไซโคลสปอริน (Sandimune, Gengraf, Neoral); ไอทราโคนาโซล 
(Sporanox); ยารักษาอาการป่วยทางจิตและคลื่นไส้ ฟีนิโทอิน (ไดแลนติน); หรือเมเพอริดีน (Demerol) แพทย์ของคุณอาจ
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏกิิริยากับบูซัลแฟน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับรังสีบําบัดหรือการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดอื่นๆ มาก่อน หรือหากคุณ
เคยหรือเคยมีอาการชักหรือได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยทานบูซัลแฟนมาก่อน แต่มะเร็งของ
คุณไม่ตอบสนองต่อยา

คุณควรรู้ว่า Busulfan อาจรบกวนรอบเดือนปกติ (ระยะเวลา) ในผู้หญิง อาจหยุดการผลิตอสุจิในผู้ชาย อย่างไรก็ตาม คุณไม่
ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่สามารถทําให้คนอื่นตั้งครรภ์ได้ ผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์หรือใหน้มบุตรควร
แจ้งให้แพทยท์ราบก่อนเริ่มใชย้านี้ คุณไมค่วรวางแผนที่จะมีบุตรในขณะทีร่ับเคมีบําบัดหรือชั่วขณะหนึ่งหลังการรักษา (พูดคุย
กับแพทย์ของคุณสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม) ใช้วิธีการคุมกําเนิดทีเ่ชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภข์ณะ
รับประทาน Busulfan ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที Busulfan อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ไดร้ับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Busulfan อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้
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ท้องเสีย

เบื่ออาหารหรือนํ้าหนัก

ท้องผูก

แผลในปากและลําคอ

ปากแห้ง

ปวดหัว

นอนหลับยากหรือหลับยาก

รู้สึกวิตกกังวลหรือวิตกกังวลผิดปกติ

อาการวิงเวียนศีรษะ

บวมที่ใบหน้า แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

อาการเจ็บหน้าอก

ปวดข้อ กล้ามเนื้อ หรือปวดหลัง

ผื่นที่ผิวหนัง

อาการคันและผิวแห้ง

ผิวคลํ้า

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อุจจาระสีดํา

ปัสสาวะสีแดง

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

หายใจลําบาก

การมองเห็นเปลี่ยนไป

อาเจียน

อาการปวดท้อง

อาการชัก

Busulfan อาจทําให้รังไขล่้มเหลวและอาจหยุดไมใ่ห้เด็กผู้หญิงเข้าสูว่ัยเจริญพันธุ์ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของภาวะมีบุตรยากทีเ่กิดจาก busulfan พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับยานี้

Busulfan อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อุจจาระสีดํา

ปัสสาวะสีแดง

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

เจ็บคอ ไอ มไีข้ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

แผลในปากและลําคอ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา
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เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

Myleran®

ชื่อของเธอ

บุศลพันธุ์

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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